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Flexible Panel Installation Guideline

Carrying

Please make sure to hold flexible panel properly to distribute force evenly. Carrying the panel

improperly may result in solar cell damage and solar panel output decrease.

Applying Adhesive

Apply structural adhesive bars every 30 cm as shown below:

×

√

Pokyny k instalaci flexibilních panelu

Pokyny k přenášení panelu

Dbejte na správné držení flexibilního panelu, aby byla síla rozložena 
rovnoměrně. Nesprávné přenášení panelu může mít za následek poškození 
solárních článků a snížení výkonu solárního panelu nebo jeho zničení.

Nanášení lepidla

Aplikujte lepidlo každých 30 cm, jak je znázorněno níže:
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Fully apply adhesive to the windward side which protects the panel against wind and rain.

Negative consequences if fail to follow instructions:

 Panel may fly off the roof when driving vehicle at high speed.

 Bottom of the panel may be damaged by rain, which will shorten the lifespan of the panel

3M Primer

Clean the roof before applying primer. Leave it for 2-3 minutes after applying to make sure it is

installed properly.

Solar Panel Installation and Reinforcement

Apply force evenly to the whole panel instead of pinpoints to prevent damage to solar cells.

Apply adhesive around the panel after installation.

Na spojler, který chrání panel před větrem a deštěm, zcela naneste lepidlo.

Negativní důsledky v případě nedodržení pokynů:

Panel se může odtrhnout ze střechy při vysoké rychlosti vozidla.

Spodní část panelu může být poškozena deštěm, což zkrátí životnost panelu

Základní nátěr 3M Prime

Před nanesením základního nátěru očistěte střechu. Po nanesení jej 
nechte 2–3 minuty odvětrat.

Instalace solárního panelu

Rovnoměrně aplikujte sílu na celý panel, abyste zabránili poškození 
solárních článků.

Po instalaci naneste lepidlo i okolo panelu.
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FAQ for Lightweight Flexible Solar Panel

How does temperature affect solar panel output efficiency?

Temperature affects solar panel output power. Use 25℃ as the baseline, solar panel output

power decreases 0.3% to 0.5% when average temperature increases 1℃。

Panel surface has ETFE (strongest fluorine-based plastic material on the market) patent coating.

It offers extreme tearing resistance, tension resistance, shock resistance abilities ETFE also has

better heat reflecting rate than glass, which offers superior cooling effect and increase solar

panel efficiency.

Things to know before installing DB-H series flexible solar panel on RV rooftop?

Solar panel stability should be taken into consideration when vehicle is moving at high

speed.Please use Renogy's method for installation, and follow the application instruction. For

flexible panel, please use silicone structural adhesive for installatio. Please apply silicone

structural adhesive on the target surface according to the panel's four edges completely

without any gap. The thickness of the adhesive should not be less than 4 mm, and the width

should not be less than 10 mm. If possible, apply adhesive on the center of the back of the

panel to enhance installation liability.

Nejčastější dotazy týkající se lehkého flexibilního solárního 
panelu

Jak teplota ovlivňuje účinnost solárního panelu?

Teplota ovlivňuje výstupní výkon solárního panelu. Jako výchozí hodnotu 
použijte 25 ℃, výstupní výkon solárního panelu klesá o 0,3% až 0,5%, když 
se průměrná teplota zvýší o 1 ℃ surface Povrch panelu je potažen ETFE 
(nejsilnější plastový materiál na bázi fluoru na trhu). Nabízí extrémní odolnost 
proti roztržení, odolnost proti tahu, odolnost proti nárazu ETFE má také lepší 
odraz tepla než sklo, nabízí vynikající chladicí účinek a zvyšuje účinnost 
solárního panelu.

Co byste měli vědět před instalací flexibilního solárního panelu řady DB-H na 
střechu obytného vozu?

Stabilita solárního panelu by měla být vzata v úvahu, když se vozidlo pohybuje 
vysokou rychlostí. K instalaci použijte metodu Renogy a postupujte podle 
pokynů k aplikaci. U flexibilních panelů použijte k instalaci silikonové 
strukturální lepidlo. Na cílový povrch naneste silikonové strukturální lepidlo 
podle čtyř okrajů panelu zcela bez mezer. Tloušťka lepidla by neměla být 
menší než 4 mm a šířka by neměla být menší než 10 mm. Pokud je to možné, 
naneste lepidlo na střed zadní části panelu. 
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How do clouds and shadowing affect solar panel output efficiency?

Solar panel output power will decrease in cloudy weather or when the panel is partially

covered.

This is normal. Output power will increase when sunlight recovers. Please do not cover solar

cell completely, or the output power will decrease sharply. When solar panel is partially

covered, the output power will change accordingly. Vertically divide solar panel evenly into two

sections. When only one section is covered, solar panel output power will only decrease about

10% even if this section is covered by 80%. When both sections are covered at the same time,

there will be almost no output power even if the solar panel is covered less than 10%.Thus,it is

not recommended to cover both sections at the same time.

Při zataženém počasí nebo při částečném zakrytí panelu se výstupní výkon solárního 
panelu sníží.

To je normální. Když se sluneční světlo obnoví, výstupní výkon se zvýší. Nezakrývejte 
solární články úplně, jinak se výstupní výkon prudce sníží. Když je solární panel částečně 
zakrytý, výstupní výkon se odpovídajícím způsobem změní. Svisle rozdělte solární panel 
rovnoměrně na dvě části. Pokud je pokryta pouze jedna sekce, výstupní výkon solárního 
panelu se sníží pouze o 10%, i když je tato část pokryta 80%. Když jsou pokryty obě sekce 
současně, nebude téměř žádný výstupní výkon, i když je solární panel pokryt méně než 
10%. Nedoporučuje se tedy zakrýt obě sekce současně.

Jak mraky a stíny ovlivňují výkon panelu


